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BIJLAGE 

 

33-01 Musical4daagse Chassé Theater 

 

VAN HET TEAM 

 

Beste ouders, verzorgers, 

 

Het is alweer juni en de temperatuur bereikt deze week tropische waarden. Het 

weekend belooft het ook nog mooi weer te worden. Ondertussen zijn we druk bezig 

met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Volgende week kunnen we 

hopelijk de formatie voor aankomend schooljaar aan u presenteren, ook het 

vakantierooster inclusief studiedagen wordt dan bekend gemaakt. 

 

Ook zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor ons schoolreisje naar de 

Efteling op vrijdag 8 juli. Begin volgende week zullen de leerkrachten hulpouders 

benaderen. Als eerste worden de klassen-, bieb-, hulp,- en OR-ouders benaderd. 

Als er dan nog hulp nodig is, zullen de leerkrachten u dit laten weten.  

 

In de vorige WeilustWekker stond een oproep voor het kopen van oud 

schoolmeubilair. Wanneer u een leerling setje wilt (€ 10,-) of een kast (€ 15,-) kunt 

u dit nog steeds kenbaar maken via kbsweilust_info@inos.nl (zie foto’s hieronder). 

 

Ik wens u, mede namens alle collega’s, een zonnig weekend en voor alle papa’s, 

een fijne vaderdag.  

 

Met vriendelijke groet,  

Marc Embregts, directeur 

 

SCHOOLFOTO’S 

 

De leerlingen krijgen vandaag de inlogkaart(en) mee naar huis waarmee de 

schoolfoto’s besteld kunnen worden bij KIEK.  
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FOTO’S SCHOOLMEUBILAIR 
 

 

 

 
 

 

 

 



GEVONDEN VOORWERPEN 

 

 
 

 

UIT DE STAD / UIT DE WIJK 

 
ZOMERKAMPEN BREDA 
Over 6 weken starten de Zomerkampen Breda weer.  

3 weken lang vol gezelligheid, avontuur, magische activiteiten, plezier en 

levenslange vriendschappen. Wij hebben nog beperkt plaatsen over, dus ben er snel 

bij en schrijf uw kind in voor het leukste kamp van Nederland!  

Beschikbare plaatsen: 

Week 1: BK 23 plaatsen vrij 

Week 2: BK  5 plaatsen vrij 

             TK: 7 plaatsen vrij 

Voor meer informatie, kijk op: www.zomerkampenbreda.nl 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zomerkampenbreda.nl%2F&data=05%7C01%7Ckbsweilust_info%40inos.nl%7C69d17a31f2484d796cb108da4f7d9858%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637909698116780872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n0QXcKdGMfJDcuB1YxSVS%2Fb%2FnMQ6Y05hUr4AtHqTWnc%3D&reserved=0


 
 

Op 12 mei hebben weer 259 kinderen uit de regio hun typediploma mogen 

ontvangen. Allemaal nogmaals van harte gefeliciteerd! 

Ook komend schooljaar kunt u uw zoon of dochter inschrijven voor de typecursus 

op school. Onze interactieve cursus bestaat uit 8 lessen van eind september t/m 

maart welke eens in de 3 weken direct na schooltijd worden gegeven. De kids leren 

om met 10 vingers blind te typen en in Google Docs te werken. 

Kindertypecursus.nl neemt kinderen op een speelse manier mee over de wereld, 

waar ze eiland voor eiland alle letters leren typen. Door onze persoonlijke 

begeleiding zorgen we ervoor dat 99.8% het diploma haalt! Wilt u alvast een kijkje 

nemen? Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op GRATIS 

PROEFLES. Direct inschrijven kan via: https://www.kindertypecursus.nl/inschrijven  

Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd even bellen of mailen: 076-5964931 of 

info@kindertypecursus.nl. 

We wensen jullie een fijne zomer en graag tot ziens!  

Team Kindertypecursus 

 

MUSICAL4DAAGSE 

Deze zomervakantie kunnen kinderen opnieuw de magie van het Chassé Theater 

ontdekken tijdens de Musical4daagse.  

De Musical4daagse is een initiatief in samenwerking met het Chasse Theater 

Breda. 

Ons doel is simpel: Kinderen naar het theater op een laagdrempelige 

manier. Samen met het theater zorgen we ervoor dat de kinderen iets educatiefs 

en leuks kunnen doen in de vakantie en zo een ervaring krijgen om nooit meer te 

vergeten (zie ook de bijlage).  

Deelname bedraagt €163,95 voor vier dagen 5 uur les. Ouders met een laag 

inkomen kunnen een beroep doen op het Musical4daagse Fonds. Via dit fonds 

kunnen ouders via een gereduceerd bedrag (of zelfs gratis) kinderen mee laten 

doen aan het project. Ouders kunnen hiervoor contact opnemen via 

breda@musical4daagse.nl  
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